
 

 

 

 

 

 

 

ی عدم تحقق اهداف شهرها ی جدید در ایران با تأکید بر مدیریت و تحلیل جامعه شناخت

شهری توسعه سیستمی برنامه ریزی

 3احسان منصور جمشید -2زهرا اسکندری قوشچی – 1پویا طوافی

              دانشگاه پیام نور مرکز تهران

tavafi8997@gmail.com  

  چکیده:

افزایش سریع و بی رویه شهر نشینی در ایران به علت تمرکز سرمایه گذاار  اذاا امنانذا  و     در شذهر  

اا  بزرگ موجب ماکروسفالی شهر  شده استا که برا  مهار رشد شهر اا  بزرگ و مقابله بذا ماذا   

مانن و شهرساز  در سال اا  اخیر سیاست احداث شهر اا  جدیذد   رشد شهر نشینی در آینده وزار

الگواا  برنامه ریز  و طراحی شهر  جدید را مانند سایر عناصذر ما را مورد توجه قرار داده است  کشور 

  در برنامه ریز  شهر  توجه یک طرفه به شهر نمی ب اقتباس کرده اند و  بنار گرفته استفرانگی از غر

باشد در واقع ح  بایار  از مشنال  بایاتی امزمان با توسعه موزون و ینپارچذه کشذور  تواند پاسخگو

است که دارا  اجذزا  و عناصذر کالبذد ا اقتیذاد ا اجتمذاعیا  "فضایی -منانی"شهر یک سیاتم باشد  

 ا  در شخییت کلذی سیاذتمباشد  این اجزا  در ارتباط متقاب  با ام نقش عمدهسیاسیا محیطی و     می

شهر اا  جدید در نظام شهرنشینی ایران که با ادف ح  ماا   و مشنال  شهر  در ایران مطذر   دارند

شدند با گاشت زمان اغلب دچار شنات شدند و دالی  زیاد  در توجیه این عدم موفقیت و عدم تحقذ  

( انجذام گرفتذه  ا  جدید در ایران بیان شده است  این مقاله به روش کتابخانه ا  ) اسذناد ااداف شهر ا

در این مقاله ضمن بررسی تحوال  شهر اا  جدید و دالی  عدم تحقذ  برخذی از ااذدافا مذورد است  

تجزیه تحلی  جامعه شناختی قرار گرفته است و بررسی اایی در زمینه برنامه ریز  سیاتمی در احذداث و 

ینه سیاست گاار  و برنامه ریز  اداره امور شهراا  جدید انجام گردبده است  در آخر راابرداایی در زم

 در شهر اا  جدید ارا ه می شود 

 

 واژگان کلید : مدیریت و برنامه ریز  شهر ا فضا  شهر ا توسعه در شهرا شهر اا  جدید ا تفنر سیاتمی

کارشناسی ارشد جامعذه شناسذی -1

 سیکارشناسی ارشد جامعه شنا-2

 کارشناسی ارشد جامعه شناسی-3



 

 

 

 

 

 

 بیان مسئله:-2

بیش از صد سال از نقطه آغازین حرکت شهرساز  مدرن گاشته و مردم در جهانی کذامال متفذاو  

زندگی می کنند  این تغییرا  و تحوال  سریعا بنیاد  و بدیع در عرصه اا و صور مختلف حیا  فذرد  و 

این تغییرا  را امچذون اجتماعی بشر امروز در حال وقوع است و پدیده ا  جهانی لقب گرفته است  نمود 

گاشته باید در شهر سراغ گرفت؛ شهر  که دیگر به زعم دنبال کنندگان آنا شذهر  مطلذوب و در مقیاسذی 

اناانی است  زمانی مردم معتقد بودند شهر را باید شهرسازان از قب  طراحی کنند  این باور بذه مذرور زمذان 

ند  اما به تعریف النااندر به مرور زمان معلوم شذده بدیهی تلقی شد و مردم اختیار را از خودشان سلب کرد

است که ساختار شهر امروز  بایار عمی  تر و پیچیده تر از نقشه و طر  جامع شن  می گیرد و ایچ لحظه 

  (  211ا 212ا 1331ا  در آن لحظه پایان و ادف نهایی نیات)جابر  مقدما 

اا آن را کالن شهر یا شهر شهر اذا نامیذده افراطی ترین شن  زندگی شهر  امروز در آنچه بعضی 

اندا نمایان است  گاترش شهر اا در نتیجه افزایش جمعیت و نیز مهاجر  از روستا اا و شهر اا  کوچک 

در واقذع رشذد منذاط  کالنشذهر  بذه امذراه افذزایش  ( 126ا 123: 1331و شهرک اا پدید آمدند  )گیدنزا

سبب بوجود آمدن آسیب اذایی  نگیا اجتماعی و اقلیمی شهرااافرا جمعیت بدون در نظر گرفتن ویژگیها 

  پیش از حیا  مدرن آنچه اصأل مد نظر قرار نمی شده است که می توان گفت مختص به کالن شهراا است

گرفتا وضعیت زندگی و مانن مردم در شهر اا بود  اما جریانی که با اندیشه مدرن به راه افتادا باعث شد 

ت فراام گردد که شهر اندام واره ایات که کالبد فیزینی و ابنیه منفردا تنهذا بخشذی از آن تا درک این واقعی

: 1331است و ساکنان شهر اصلی ترین بخش شهر یعنی محتذوا  آن را تشذنی  مذی دانذد)جابر  مقذدما 

شهراا  جدید معموالً با ادف جلوگیر  از گاترش بذی رویذه شذهراا  بذزرگ و جذاب سذرریز  ( 151

احداث شهر جدیذدا یذک   .آنها و نیز جلب مهاجرین احتمالی به عنوان موج گیر تأسیس می شوندجمعیت 

عم  آگااانه و اراد  است که در جهت تجمع زیاتگاای و تولید  اناان در محیطی معین صور  میگیرد  

تیور عمومی بر این است که احداث شهر جدید و اساسأ ار گونه توسعه شهر  با فشار افذزایش جمعیذت 

  .(232: 1311مالزمه دارد  )ر یس داناا 



 

 

 

در ایران رشد شتابان شهرنشینی در سه داه گاشته با توان تجهیز فضااا  شهر  و گاذترش زیذر 

ساختها متناسب نبود و مشاغ  مورد نیذاز را ایجذاد ننذردا از آنجذا کذه توزیذع فضذایی شذهراا وجمعیذت 

از درچارچوب یک برنامه جامع مبتنی بر اماانگیها  بخشی و ناحیه ا  صور  نگرفتذها مشذنال  ناشذی 

اذا  اا و روشافنارا ایده .(21:  1311رشد شتابان جمعیت شهرنشین ابعاد پیچیداا  یافته است   )زیار ا

 عنوان شده برا  برخورد با ماا   شهر  با یک فاصله زمذانی بذه کشذور مذا رسذیدا البتذه جریذان توسذعه

و امین فاصله زمانی و ناذنجیده نشینی نیز در ایران با تأخیر صد ساله نابت به جوامع صنعتی رخ داد شهر

عم  کردن باعث گردید که ما اشتبااا  و اقداما  کشوراا  اروپایی را عیناً در کشذور اجذرا  کنذیم؛ زیذرا 

شدا در کشور ما به تقلید اا در شهراا تأکید میاا  معمار  و اناانی و حفظ آنزمانی که در اروپا بر ارزش

اا  ارزشذمند تذاریخی و اا  تاریخی و معمذار ا سذاختمانبه ارزشو بدون توجه « اوسمان»از اقداما  

دنبذال تغییذر و تحذوالتی کذه در  شد  بهاا بنا میاا  جدید بر ویرانهقاجاریه ویران و ساختمان میراث دوره

اا  جامع بر پایه نظریا  گدس رواج یافتا این طرز تفنر بذا تذأخیر  پنجذاه سذاله اروپا آغاز شد و طر 

اا  جامعا مذورد انتقذاد کوبنذده بذود و در باذیار  از کشور ما شدا یعنی درست زمانی که مدل طر  وارد

گرایش یافته بودند  اکنون پذس از  "راابرد  -ساختار "ریز  کشوراا این مدل را کنار گااشته و به برنامه

اذا نمذود   از آناا  جامعا بایار  از مشذنال  حاصذمد  اجرا  طر پشت سر گااشتن تجربه طوالنی

  اند یافته

اخیرا شهراا  بزرگ کشور با مشنال  جمعیتیا اقتیاد ا اجتماعی و کالبد  زیاد   در داه اا 

در حال حاضر برا  ایجاد شهراا  جدید که حجذم  .(1313ابوده اند )مهد  قرخانلوااصغر عابدینی مواجذه

عملیا  احداث آن در تاریخ شهرساز  ایران و حتی در میان کشوراا  در حال توسعه نیز بی سابقه اسذتا 

ااداف بایار مهمی پیش بینی گردیده است که ار یک از این ااداف ناشذی از تنگنااذا و نیازاذا  موجذود 

پس از گاشت چند سال از آغاز عملیذا  احذداث شذهراا  جدیذد  عرصه اا  شهر  است  با این وجود

انوز این سؤال مطر  است که ایجاد شهراا  جدید چگونه می تواند پاسخگو  ااداف پذیش بینذی شذده 

شهر جدیدا به رغم کمک اا  متعدد نمی تواند امانند شهرمادر باشدا زیرا جاابیت اا  خذا  آن  ؟باشد

ید با توجه به این که با فاصذله جغرافیذایی تعیذین شذده در اطذراف شذهرمادر را ندارد  حال آن که شهر جد

ساخته می شود  به راحتی نمی تواند خود را تنمی  کند و مجبور است به عنوان شهر اقمذار  و واباذته در 

 کنار شهر متروپ  قرار بگیرد  تنوع گروه اا و اقواما ناشناخته شدن آنها توسط دیگر گروه اذا و تذنش اذا 

  جمعیذت اذدف نیذز فرانگی که این وضع ایجاد خوااد کردا نمی تواند سیما  مطلوبی از شهر ارا ه نماید

برا  شهر اا  جدید در ایران بدون در نظر گرفتن توان اجرایی و نیز مدیریت اجرا به عذالوه عذدم وجذود 

اا  جدید ا ایذن شذهر  آمار متقاضیان مانن و تیمیما  مدیریت چند گانه در نحوه توسعه و عمران شهر



 

 

 

اا را ماتعد از ام گایختگی نموده است و عدم تحق  اادافی را که قب  از احداث پیش بینی شذده بذود را 

 برا  این شهر اا رقم زده است ) توکلی مهرا تجارب ایجاد شهر اا  جدید در ایران( 

ید با تاکید بر برنامذه شهر اا  جد ااداف تحلیلی جامعه شناختی برا  بررسی عدم تحق  این مقاله

سیاتمی و مدریریت توسعه شهر  است و در صدد اینات که تعیین کند برنامه ریز  سیاذتمی ریز  اا  

 تا چه اندازه در تحق  ااداف توسعه شهر  موف  بوده است؟

 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:-3

 شاید که بس امین شهر  ریز  برنامه اامیت با ارتباط در گفت باید تحقی  ضرور  با ارتباط در

 سذرزمین پهنذه در شهرنشینی اشنال انواع پیدایش و شهرنشینی سریع توسعه بیاتم قرن مشخیه مهمترین 

 ایجذادتغییرا  سذبب بلنه است کرده دگرگون را شهر  منظر تنها نه که باشد شهر  درون فضااا  وانواع

نزدیک بذه چهذار داذه از (  Lawrence, 1993, 493and496شده است ) زندگی   اا شیوه در بنیاد 

عمر طرحها  توسعه شهر  در ایران می گارد  بر اساس مطالعذا  و تحقیقذا  انجذام شذده در خیذو  

میزان موفقیت طر  اا  یاد شده مشخص شده است که این طر  اا نتواناته اند در جهذت ااذداف خذود 

بوده و عدم تحق  ااداف طر  اا  موصوف  موف  باشند  در نتیجه مشنال  و ماا   شهر  رو به افزایش

)خبرنامذه شذورا  عذالی  .ا ضربه اا و لطمه اا  شدید  را بر پینره جوامذع شذهر  ایذران نمذوده اسذت

ریشه اصلی مشنال  شهر  ایران نظیر بحران مانن شذهر  ا متذا ر از (  1311شهرساز  و معمار  ایرانا

امین ترتیب استراتژیها  فعالیت برنامه ریز  شهر  را نیز بوده و به  توسعه اقتیاد  در سطح کالن )ملی(

می توان تحت تا یر استراتژیها  توسعه اقتیاد  کالن دانات  از سو  دیگر سیاستها  برنامه ریز  شهر  

در ایران بطور عمده در قالب تنظیم مقررا  و قوانین کنترلی ونه بذه عنذوان جز ذی از برنامذه اذا  توسذعه 

 )عیذار مین امر باعث گردیده تا سیاستها  توسذعه شذهر  از درون بحرانهذا آشذنار شودفضایی بوده و ا

1311 ) 

: بررسی جامعه شناختی عدم تحق  ااداف شهر اا  جدید در ایران با محوریت : ادف کلیاهداف تحقیق-4

 برنامه ریز  سیاتمی و مدیریت توسعه شهر  

 ( تحلی  عملنرد شهر اا  جدید ایران 1ااداف جز ی: 

 



 

 

 

تحلی  تفنر و برنامه ریز  سیاتمی در توسعه  -3 تعیین عوام  مو ر بر عدم موفقیت آنها در ایران -2

 شهر 

 دیدگاه های نظری:-5

نظریه شهر اا  جدید ملهم از نظرا  گوناگون است که اینزر ااوارد به عنوان نظریه پذرداز اصذلی 

(  55: 1352آن معرفی میشود  ااوارد مبتنر طر  ایجاد شهر در فضا  سبز و پر درخذت اسذت ) شذنوایا 

ورده روسذتایی ااوارد در کتاب خود)باغشهر اا  فردا( پیشنهاد می کند که کارخانه اا به نواحی دست نخذ

و  آلذودگی اذوا  (  35: 1332منتق  شوند و مردم برا  کار و زندگی به این مناط  مهاجر  کنند) شیعها 

شهر اا  صنعتی را محنوم کرده و ایجاد یک محیط زیات سالم و مطلوب را برا  جامعذه بشذر  یذادآور 

ایجاد کمربند سذبز در اطذراف شذهر می شود  در واقع باغشهر نوعی  برنامه ریز  شهر  و روستایی بود و 

  کلرنس پر  در (53:  1313لندن برا  حفظ محیط زیات و جلوگیر  از تخریب آن پیشنهاد کرد ) زیار  

نظریه واحد اماایگی را مطر  کرد  این نظریه منشأ ا ر  شد تا انر  ریت و کالرنس اشذتاین  1123سال 

اده و نگهبذان مذرو ا زسی آمرینذا احذداث نماینذد)ابراایمبرن را در نیوجر به تبعیت از پر  شهر جدید رد

تونی گارنیه طراحی یک شهر صنعتی را ارا ه نمودا گارنیه توجه خود را نابت به اجزا  شذهر   (153:1333

(  در طر  صنعتی و  محذ  کذارا سذنونت و  52-65:  1313و نقشه کلی شهر مباول داشت ) واتاالف ا

 گر جدا بوده و کمربند سبز قامت صنعتی را از قامت اصلی شهر جذدا مذی کنذد  تفریگاه اا کامأل از یندی

اا  ینی از ایذن نظریذه "اانظریه عمومی سیاتم" ) مانند شهر(اا  اجتماعیدر مورد شناخت و تبیین نظام

دین باشد و علیرغم انتقاداتی که به آن وارد شده استا انوز ام بذه عنذوان ینذی از نظریذا  بنیذاکارآمد می

اا  واباته به آن )امچون سیبرنتیک و نظریذه اصذالحا ( در اا و دانشمطر  است  نظریه عمومی سیاتم

اذا  مربذوط بذه علذوم طبیعذی و از جملذه مذد  در تمذام حوزهو در کوتاه میالد  مطر  شذد 1152داه 

اا توسط شهرساز  مورد استفاده وسیع قرار گرفت  نخاتین مباحث مربوط به مبانی و مفاایم نظریه سیاتم

  (1311مطر  شد  )جنانا  "لودویک فن برتاالنفی"

 به مثابه ی فعالیت اجتماعی:  رویکرد های روش شناختی در ایجاد شهر-1 

رابطه   علت و معلولی سنتی: به موجب این بینش ار پدیده ا  کذه در امذور و ماذای  اجتمذاعی  (1

بروز کندا علتی داردا معین و مشخص  این بینش بذه نتذایک کذارکرد  معینذی در زمینذه   علذ  و 

چگونگی شن  گیر  و بروز می اندیشد و می خوااد بداند که وقایع حذادث شذده و قابذ  ادراک 

چه علتهایی در دیروز یا در لحظاتی قب  پدید آورده اند   ایذن رابطذه علذت و معلذولی در امروز را 



 

 

 

ا 231: 1311ر ذیس دانذاا )   زمینه ماای  شهر  می گوید: ار چه در شهر اتفاق می افتد علتی دارد

 (  231ا233ا 231

یا بهتر بگوییم کنش و واکنش اا  متقاب : این روش به یک ردیف وضعیتها و متغییر اا  ام زمان  (2

بی زمان که به یک دیگر مربوط ااتند متوس  می شود  در این بینش تعادلی پدید می آید که جنبذه 

ایاتا دارد و از پویایی زمانی در آن نشانی نیات  مانند رابطه بین مهاجر  و قیمت زمین شذهر  : 

  قیمذت را بذاال مذی مهاجرین برا  سنونت به زمین شهر  احتیاج دارندا تقاضا برا  زمین شذهر

بردو این باال رفتن زندگی در شهر را مشن  و گران می کند و این امر نیز درجا بذه کذااش انگیذزه 

مهاجر  و لاا پایان یافتن مهاجر  می انجامدا به موجب چنذین وضذعیتی بذین جمعیذت شذهر و 

 افتد  ولی در عم  اتفاق نمی ،روستا و در زمینه قیمت زمین شهر  تعادل حاص  می شود

کارکرد گرا: تلفی  دو شیوه نگرش در علوم اجتماعی است شیوه   اول ساختار گرایی  –ساختار   (3

که اصالت و اولویت را به مشخیا  به اصطال  تغییر ناپایر یک موجودیت می داد و بینشی کذ  

شذخص و گرایانه است و در اینجا نظام اجتماعی و به ویژه نظام شهر  به مثابه شمار  از روابذط م

 ابت میان اجزا  آن مورد توجه قرار می گیرد شیوه   دوم کارکرد  است کذه اصذالت و اولویذت 

یک پدیده و نه ساخت آنا بلنه کارکرد آن یا به عبار  مشخص تر نقش اجزا  آن است نه نقذش 

اا  محدود بلنه نقش اایی که در رابطه با تمامیت و کلیت آن پدیذده ایفذا مذی شذود  در جریذان 

ندگی شهر ا ام تولید و ام زندگی اجتماعی شهر انواع مهار اایی در کار است که نطام اجتماعی ز

 معین و ویژگی اا  کیفی آن را حفظ کند  

روش سیاتمی: بینشی پیشرفته است و بنا به ماایت خود نمی تواند در حد سیاتم اا  منانینی و  (4

  بدیعی باقی بماند  تمام خاصذیت  بیذنش محیور در چارچوب ساختار اا  ابتدایی یا کارکرد اا

سیاتمی در نا آرامی درونی آن نابت به احنام ساده و غیر واقعی و در عین حال کمک به سهولت 

فهم پدیده ااست  رابطه بین اجزا  شهر چنان اساسی و بهم پیوسته است که تغییر در ینی از آنهذا 

ر  بازا باته و نیمه بذاز تقاذیم بنذد  مذی موجب تغییر در دیگریها می شود سیاتم اا به سه صو

 (   216 – 262: 1311شوند و یک شهر یک سیاتم پویا  باز است   )ر یس داناا 

 خاستگاه یک شهر جدید:-7



 

 

 

شهراا  جدید پس از جنگ جهانی دوم الگویی برا  کمک به ح  مشنال  اجتماعیا اقتیاد     

و محیطی شهراا  بزرگ بودند  این الگوا توزیع جمعیت و اشتغال را در ک  فضا  سرزمین ارا ه دادا بدین 

ن نظریه نه فقط ا  به سرعت در سراسر جهان گاترش یافت  ایترتیب ایده شهر جدید با ابزار توسعه ناحیه

اا  رشدا سذاماندای فضذاییا جذاب در کشوراایی که به سرعت شهرنشین شدندا بلنه برا  ایجاد قطب

اا  کشاورز ا ادار ا عدم تخریب زمین -سرریزاا  جمعیتیا کنترل رشد مادرشهرااا انتقال مراکز سیاسی

ز  روسذتاااا ایجذاد فضذا  توسعه نواحی عقب ماندها تجدید ساخت شهراا  تخریب شدها ینپارچه سذا

اذاا اویذت علمذی و مناسب برا  اسنان کارگران بخش صنعتا تمرکززداییا جلذوگیر  از رشذد پایتخت

توزیع فضایی صنعت و جمعیت نیز به کار گرفته شد  دو نوع اصلی تنوینی  را  می توان بذرا  شذهر اذا  

ی انگیزد و به نظر مذی رسذد خذود جدید مشخص کردا نوع اول عملنرد ادایت کننده   مشخیی را بر م

شهر منم  خا  این عملنرد باشد  نوع دوما شهر حاکم نوعی قطب جااب را برا  انواع مختلف فعالیذت 

اقتیاد  که در نقطه مشخیی در فضذا  جغرافیذایی رخ  –اا باز می کند  شهر جدید با تغییرا  اجتماعی 

واگاار  موقعیت شهر به سذنونتگاای کذه در زمذان  می دادا آغاز می شود  این موارد ممنن است به دلی 

حاضر وجود دارد و یا به شهر  که ممنن است در منانی خالی ایجاد شود یا پس از تخریب بازساز  شده 

استا موجب مهاجر  انفجار  افراد و در نتیجه دگرگونی اقتیاد ا اجتمذاعیا سیاسذی و نظذامی شذود ) 

شهر بذه مثابذه یذک سیاذتما نیازمنذد  ( 11امه ریز  شهراا  جدید: اسماعی  نییر ا درسنامه اموزشی برن

برنامه ریز  سیاتمی است  از الزاما  برنامه ریز  سیاتمیا در نظر گرفتن تمام عوامذ  و شذاخص اذا  

مو ر در حیا  شهر است  به عبار  دیگر برنامه ریز  شهر  باید عالوه بر برنامه کالبد ا بذرا  بهداشذتا 

توان با نظریه رشد رشد شهرنشینی در ایران را می .نن و اقتیاد شهر نیز برنامه داشته باشدمحیط زیاتا ما

کذه  1322-1332اقتیاد  رستو )جامعه سنتیا انتقالیا خیزا بلوغ و میرف انبوه( مقایاه کردا یعنذی دوره 

و روابذط پذولی شود )جامعه سنتی( و سرمایه دار  واباته از طریذ  صذنعت نفذت اقتیاد سنتی شناته می

ایذران پذس از دوره  رسوخ می کند )دوره انتقالی(  شهر در دوره سنتی بیشتر کارکرد سیاسی و ارتبذاط دارد 

پیوندد و برا  انجام این امر زیربنااذا  الزم (  به سرمایه دار  جهانی می1362-51انتقالی در مرحله خیزا )

دوره بلوغ برسد  در دوره خیز عالوه بر کارکرد موجذود  شود تا بهدار  ایجاد میجهت استقرار کام  سرمایه

(  رشد شهر نشینی در ایران 1313:121شود )اطهار اشهرااا به کارکرد صنعتی به طور وسیعی نیز افزوده می

پیرامون و توسعه برون زا که ناشی از دالراا  نفتی و راابرداذا   -در دوره خیز به علت رابطه شدید مرکز

شذودا در ا  میا  بودا موجب تقویت نظام تک شهر  ابرشهر تهران و مادرشهراا  ناحیذهجایگزینی وارد

ماند که نتیجه آن تمرکز شدید جمعیت و سذرمایه در نتیجه شهراا  پیرامونی از امنانا  و جمعیت تهی می

االدسذت خذودا ا  )مشهدا اصفهانا شیراز و تبریز( ماتق  از توسعه شهر بشهر تهران و مادرشهر ناحیهکالن



 

 

 

یابند و بدین ترتیذب بذا تشذدید شناذتگی نظذام سلاذله یعنی تهران و نیز شهراا  پایین دست توسعه می

  احداث شهر اا  جدید را می توان مهم ترین سیاسذت وزار  روندمراتب شهر ا به سو  قطبی شدن می

مانن و شهرساز  برشمرد و واضح است که اگر این سیاست اتخاذ نمی شد قطعا بار رشد فزاینده جمعیت 

و رشدباال  شهر نشینی و معظال  بخش مانن و سایر مشنال  و ماای  کالن شهر اا به مراتذب افذزون 

 تر می شد  

 لی / عملکردی شهرهای جدیدبندی شکگونه-8

 الف ـ شهرهای جدید مستقل 

بردار  از منذابع ا  ااتند که با ااداف بهرهریز  شدهاا  برنامهشهراا  جدید ماتق ا اجتماع   

طبیعیا انتقال مزایا  قطب رشد به نواحی عقب ماندها صنعتی کردن منابع ماتعدا تقویت نواحی صذنعتی و 

شوند؛ زیرا اذدف از ایجذاد شذهراا  جدیذد ماتی نواحی و ک  کشور ایجاد میتغییر ساخت سیاسی و خد

مختلذف کشذور ا  و تعادل بخشی بذه نذواحی ملی و ناحیه« سیاست تمرکز زدایی»ماتق  رد اص  ناشی از 

شوندا بنابراین یافته و در زمینی بنر بنا میاین شهراا بیشتر در نواحی کمتر توسعه(  16: 1153است  )مالیس

شوندا مند میدر مقایاه با دو الگو  دیگر شهراا  جدید چون از تأسیاا  و تجهیزا  شهر  کمتر  بهره

گونذه شذهراا بذه دلیذ  انذزوا  جغرافیذایی از نظذر روانذی و محذیط این کنند اا  گزافی را ایجاد میینهاز

: 1353و شوق است  )مذالیسا اا  الزم برا  ایجاد زندگی پرشور اجتماعیا محیطی کم جاذبه و فاقد زمینه

 ا  موف  نیاتند اا  ناحیهگونه شهراا در ایجاد اشتغال و جاب جمعیت(  این11-11

 ب ـ شهرهای جدید اقماری 

شهراا ااذتند کذه بذا ا  در درون حوزه کالنریز  شدهاا  برنامهشهراا  جدید اقمار ا اجتماع

کنند  به امین سبب وجود ارتباطا  مناسب امذر  میشهر مرکز  پیونداا  عملنرد  ماتحنمی را حفظ 

(  شذهراا  جدیذد Liyod, 1969:10دقیقه تجذاوز کنذد  ) 65تا  32حیاتی است و زمان جابجایی نباید از 

رونذد  در اقمار  از نظر شن ا تراکم و شیوه زندگی اصوالً تداوم الگو  سنونتی حومه نشینی به شذمار می

منذد شذهر بهرهوازن در تأمین مشاغ  نیات؛ زیذرا ایذن شذهراا از بذازار کذار کالناین شهراا نیاز به ایجاد ت

اا  ویژه و تاهیال  فرانگی و تفریحذی امذواره ااا تخیصشوند و نیز از نظر خدما  عمده به مغازهمی

(   اصول حاکم بذر شذهراا  جدیذد اقمذار  Doxiadis,1965:10مانند  )به شهر مرکز  واباته باقی می

 ( 61-52زدایی است  )وزار  مانن و شهرساز ا بی تا: متراک



 

 

 

 ج ـ شهرهای جدید پیوسته 

این اصطال  را اارو  پارولوف برا  توصیف شهراایی که در محدوده شهراا  موجود احداث    

اا  اا  بزرگ برا  رفع مشن  انباشتگیشوند به کار برد  در واقع این الگو در جوار مادر شهر و مجتمعمی

شود؛ بنابراین ادف از ایجاد آنهاا ساماندای فضایی و تراکم زدایی از مادر شهر است  مانونی آنها ایجاد می

م شدید جمعیتی دارد و خیلذی سذریع توسذعه کاین الگو به دلی  قرار گرفتن در محدوده شهراا  بزرگ ترا

   اجتماعی و محیط شهر  پیرامذون نفر یا بیشتر در انتار(ا در توسعه این شهراا ماا 162یابد  )حدود می

توان گفت بیشذتر (  به طور  که میNew Towns in America, 1973:30آنها نیز نقش مهمی دارد؛  )

 گیرند شهراا  جدید ایران در این طیف قرار می

 

 مقوله تراکم در شهر های جدید: -9

تذراکم اسذت  ایذن موضذوع ینی از موارد مهم در امر شهر ساز  معاصذرا پذرداختن بذه مقولذه   

اجتماعی که بار مفهومی اکولوژینی نیز دارد در جامعه شناسی و مطالعا  شهر  مدیون نظرا  و دسذتاورد 

اا  منتب شیناگو که گاای از آن به عنوان اکولوژ  اناانی نیز نام می برند  نمود فیزینی مقولذه تذراکم از 

سو  دیگر ارتباط اناان با امنانا  محیطی را مطذر  مذی  یک سو برقرار  تعادل و توازن بین اناانها و از

 ( تراکم ساختمانی 2( تراکم اناانی و 1کند در شهر ساز  دو تراکم مطر  است: 

امروزه در پایان قرن بیاتم برا  اکثر متخییان شهر  از دریچه علوم و دانش اا  مختلف روشن 

اجتمذاعی و سیاسذی بذه  – را  غیر مطلوب اقتیاد  گردیده است که تراکم اناانی پایین تر ازحد معینا ا

امراه خوااد داشت  البته این ننته را نباید فراموش کرد که افزایش جمعیت  که باعث باال رفذتن تذراکم در 

سطح می شود در کفه   دیگر این ترازو قرار دارد  امین تراکم باعذث عذدم کنتذرل صذحیح آلذودگی اذاا 

 ( 63:  1311شدید رقابت و بروز تنش اا  اجتماعی می شود ) فریورا متمرکز شدن بیش حد شهر ااا ت

 تحلیل اهداف شهر های جدید و ارزیابی موفقیت یا تأثیر گذاری آنها بر نظام شهری:-11

امانطور که بیان شد ادف عمده و اصلی شهر اا  جدیدا جاب سرریز جمعیت شذهرااا کذااش 

یت سنونت در آنها بوده است  این در حالی است که جایگذاه شذهر بار ترافینی و تراکم شهراا و ارتقاع کیف

جدید در سیاست ملی شهرنشینی و در نظام شبنه شهر  کشور و مجموعه برنامه ریز  کشذور بذه درسذتی 

تبیین و تعیین نشده است  و در یک جمع بند  کلی از ارزیابی اا می توان اشاره کرد که در طر  اا  شهر 

شر  خدما  روال  معمول تهیه و تیویب آنهااعمدتأ پاسخگو  نیاز و ااداف شهر اا  ساز  با تأکید بر 

تا حدود  در ساختار بخشی ایذن شذهر  اجدید نبوده اند بلنه فقط در الیه اا  میانی طرحها  آماده ساز 

البد  مشخص اا تأ یر گاار بوده اند؛ که البته ارتباط و اتیال مجموعه   آنها برا  ایجاد اناجام و اویت ک



 

 

 

یز ا چرخذه   در برنامه ریز  به روش سیاتمی فرآیند برنامه رمشن  اساسی شهر اا  جدید بوده است  

( تدوین ااداف کالن برنامذه ریذز  1حلی  و جمع بند  است که به این شر  است: پیوسته ا  از مراح  ت

( تحلیذ  3شذته و حذال سیاذتم؛ ( ایجاد بانک اطالعاتی برا  تشذریح رفتذار گا2برا  محدوده مورد نظر؛ 

( ارزیابی گزینذه اذا و انتخذاب 5( پیش بینی و مدل ساز  برا  سیاتم؛ 6اطالعا  و امنان سنجی سیاتم؛ 

( تذأ یر اجرایذی بذر 1( کنتذرل سیاذتم و 3( اجرا  طر ؛ 1( تهیه برنامه توسعه شهر ؛ 1پارادایم مطلوب ؛ 

نشدن ااداف در ایجاد شهراا  جدید و سذرمایه گذاار   با توجه به برآورده ااداف و شروع مجدد فرآیند 

اا  کالن در ایجاد این شهر اا موضوع اصلی اینات که آیا سیاستی غیر از ایجاد شهر با این حجم سذرمایه 

)جمعیت سرریز از کالن شهر اا(جمعیذت  1/2گاار  نمی توانات جایگزین مناسبی برا  جاب و اسنان 

ر خیو  نظام شهر  و یررسی عوام  مهاجر فرسذتی شذهراا  کوچذک و شهر  باشد؟ با اندکی تأم  د

روستا ااا سیاستی به مراتب بهتر از احداث شهر اا  جدید را می توان در خیو  معض  شذبنه شذهر  

کشور اتخاذ کرد  شهر اا  میانی و کوچک پتانای  اا  بایار مناسذبی بذرا  جذایگزینی شذهراا  جدیذد 

سال اا در طرحها  کالن ملی مورد توجه بود لینن حال بدون توجه به آنا به  ااتند و این سیاستا اگرچه

الگو بردار  محض از شرایط کشوراا  اروپایی جهت ایجاد شهر اا  جدید شد و امروزه می توان گفذت 

اذا  مشذاادا  و مطالعذه ( 16:  1333احداث چنین شهراایی در ایران موف  نبوده اند ) حاین زاده دلیرا 

از آن است که خدما  شهر  و اجتماعی در این شهراا  جدید با حجم جمعیت یا حجذم تقاضذا   حاکی

در  ساکنان این شهراا خدما  مورد نیاز را از شهراا  اطراف تأمین می کنند  ورود به شهر متناسب نیات 

بذه عمذ   برخی موارد مشااده شده است که توقعا  مردم در ساماندای فضااا در مایر نارضذایتی ناذبت

بذه کند و مردم می  به زیات یا سنونت در شهراا  جدیذد را ندارنذد  گیرندگان می  میطراحان و تیمیم

طور کلیا ار پدیده اجتماعی دارا  کارکرداا  مثبت و منفی است  لااا شهراا  جدید نیز به عنوان پدیده 

ولی در عین حال دارا  مشذنال  اا  اجتماعی گرچه برا  پاسخگویی به نیازاا  شهروندان احداث شده 

 عدیده ا  است که در زیر به چند نمونه از آنها اشاره می گردد: 

 *فقدان تمرکز بین بخش اا  خیوصی و دولتی ؛ *ناکافی بودن سیاتم مالی برا  تضمین سرمایه گاار 

شهر اا و برنامذه  * عدم برآورد دقی  ازینه اا برا  کاب امنانا  در بازار و فقدان اماانگی بین مدیریت

ریز  مربوط به حم  و نق ؛ * عدم توجه به جنبه اا  تاریخی و اویتی شهروندانا زیراا شهروندان معرف 

ویژگی ااا ریشه ااا اصالت و فرانگ اا  مختلف ااتند  این عذدم توجذه موجذب اخذتالل در وضذعیت 

ردد  از ایذن روا عذدم احاذاس روانشناختی ساکنین گشته و عام  تنشها  فرانگیا قومیا تذاریخی مذی گذ

 اویت جمعی و تعل  گروای باعث می شود که آنها نتواننددر روابط اجتماعی مشارکت نمایند 



 

 

 

 بحث و نتیجه گیری:-11

از آنجا که ادف ایجاد شهراا  جدید در ایران کااش مشنال  و معضال  کالن شهرمی باشدا اما 

ااتیم که آنها در رفع مشنال  توفیقی نداشته اند و از نی  با توجه به سابقه شهراا  جدید در ایران شااد 

 امذراه کافی دقت با که است پایر امنان موقعی شهر  اا  برنامه طراحی به ادف اا  خود باز مانده اند

 سیاسذت از جدیذد ا  مرحلذه بایذد جدید شهراا  شود  ایجاد پشتیبانی مالی لحاظ از حال عین در و باشد

 آزمایشذی منذان بهتذرین حذال عذین در شهراا این  نماید ارا ه مختلف اا  برنامه  خیو در را مدیریتی

 دنبذال به لااا  است اا جمعیت نیازاا  به پاسخگویی برا  جدید شهر که آنجا از  ااتند مدیریتی تجارب

  ببذرد تمدن سو  به بیشتر گام یک و سازد آشنا نیز فنی -علمی جدید اا  شیوه به را جمعیت که است آن

 ایذن در بتوانذد شاید استا شهروندان برا  اا ح  راه جدیدترین ارا ه پی در جدید شهر که این به توجه با

 تفنیذک قبیذ  از ماذا لی درگیذر کمتر تا کند مدنی اصول به تشوی  را آنها و نماید کمک مردم به اا زمینه

 شوند  غیره و شهر  -اجتماعی

اصوال فاصله میان ابزاراا و ادف موجود نیات؛ اذر ابذزار  مذی در برنامه گاار  اا  سیاتمی  

تواند به نوبه    خود ادف باشد و ار ادف نیز در جا  خود ابزار بوده باشدا به عنوان مثذال امذر توسذعه 

شهر  و احداث شهر اا  جدیدا تنها ادف اایی ااتند مرتبط با آستانه اا  جمعیتی و به عبذار  دیگذر 

به افزایش جمعیت و ارتقا  کیفیت زیات  شهر اا  جدید در حالی که اذدف قذرار  ضرور  اا  مربوط

می گیرندا خود ابزار اایی ااتند در جهت توسعه عدالت اجتماعی یا به نوعی بذرا  بذاال بذردن کارآمذد  

امگانی در جامعه و امچنین سطح و نرخ رشذد صذنعتیا از طریذ  ایجذاد فضذااا  تولیذد  و مناسذب و 

 مراکذز توسذعه و ایجذاد ریز برنامذه و بررسذی ماذتلزم جدیذدا شهر اجتماعی حیا  ساختن یامطلوب  پو

در   اسذت اجتمذاعی بافذت سذاز ینپارچه و تجهیز و ساماندای عبارتی به و فرانگی _ اجتماعی فضااا 

برنامه گاار  شهر  نیاز به ایجاد یک سیاتم تیور  ماتق  اما زیربط با واقعت اا  شهر  موجود داریم  

برنامه ریز  نوین از منط  علت و معلولی بهره   چندانی نمی برد اگر شهرساز  متضذمن بررسذی کاونذده 

نظام قرار نگیرد نا گزیر خذود را روابط متقاب  درون نظام نباشدو تحت تأ یر بررسی امه جانبه و پویا  ک  

با ادف اا  بخشیا مرحله ا  و قشر  جامعه جهانی تظبی  می داد  شهر ساز  نمی تواند صرفأ به مثابه 

  بازتابی به فالن ضرور  صنعتی یا فالن ضرور  سرریز جمعیتی ما در شهر اا طرف توجذه قذرار گیذرد 

 -212:  1311اعی و اقتیاد  باقی می گاارد  )ر یس داناا زیرا توسعه شهر  خود آ ار  بر سایر ابعاد اجتم

در چاچوب یک نگرش سیاتمیا ارتباط ساختار  و کذارکرد  واال  ( شهر ساز  و توسعه شهر  باید 211

 در و با اامیتی در درون برنامه اا و راابرداا  اجتماعی و اقتیاد  کالن و منطقذه ا  ایفذا کنذد  متاسذفانه



 

 

 

 خذدما  امنذان,  شذهروندان مطالبذا  افذزایش و ساختار  مشنال  دلی  به ام رگبز شهراا  ما کشور

 گاار  سرمایه اا  جاابیت و خدما  و اا سرمایه و ندارند را خود اطراف تاسیس تازه شهراا  به رسانی

 افذراد آوردن رو  که گردد می سرریز اقمار  شهراا  به آنها مشنال  و شده متمرکز شهراا این در صرفا

 در دیگذر اساسذی مشن  یک به تبدی  خود جدید شهراا  به مناسب مالی بنیه فاقد آن دنبال به و توان کم

کلی اصول پایه تئور  سیاتم اا به طور  –  ( 122  ,  1332آذر,  شهرداریها  )  است شده جدید شهراا 

 روابط متقاب  (3و  عناصر یا زیرسیاتم اا  شهر  (2 کلیت سیاتم شهر  (1عبارتند از: 

 (3ادفدار بودن سیاتم شهر  (2نظم در سیاتم شهر   (1اا  کلی سیاتم شهر  نیز عبارتند از:ویژگی

خود نظام دای سیاتم اا  شهر   (5اقتیاد  بودن سیاتم اا  شهر    (6پایدار  سیاتم اا  شهر  

م  امبتنی بر نگرش سیاتمی شریز  اا  اصلی برنامهتواناییامچنین  دارا بودن رفتار احتمال آمیز  (1

 موارد زیر می باشند 

       قابلیت تحلی  سیاتم شهر 

      قابلیت پیش بینی چگونگی و تحول و تنام  سیاتم 

      اا  آتی شهر قابلیت نظیرساز  گزینه اایی از وضعیت  
 

نادرست و فاصله نامناسب و نادیده بخشی از عدم موفقیت در عملنرد شهراا  جدید ا به منانیابی           

نوع تیمیم گیریهذا در مذورد  . گرفتن ادف اصلی یعنی شهروندان و گرواها  مورد انتظار مربوط می شود

منان شهراا  جدید بیشتر بر اساس نوعی اجبار و منفعت طلبی برا  استفاده از اراضی بیهوده شن  گرفتذه 

فقدان جنب  . ر شن  گیر  آن در باتر و منانی مناسب استاست در صورتینه اولین قاعده پدید آمدن شه

و جوش و محیط فعال شهر  از دیگر مشنال  شهراا  جدید است که دلی  آن ساختار نامتعادل جمعیتی 

و اجتماعی ا فقدان تنوع اقتیاد  بویژه حضور فعال بخش تجار  در شذهر و فقذدان تغییذرا  و خذدما  

راا  انر  است   ) صذالحی کالن شهر  نظیر مراکز فرانگی ا سینما ا باشگاه جوانان ا مراکز ورزشی وتاال

 شذهر  اذا  بافذت از باذیار  گریبذانگیر کذه دیگر  عمومی عارضه ماکور موارد بر (  عالوه 51: 1311,

 اویتی بی ا منان حس فقدان شود می حس تر عمی  و شدیدتر شنلی به جدید شهراا  در اما است جدید

ینی از عل  مهم در در عدم موفقیت شهراا   ست  اینها نظایر و جمعی زندگی سرگشتگی ا امنیت فقدان ا

جدید در ایران به خاطر توسعه برون زا و الگوبردار  از نمونه اا  خارجی و بومی نبودن ایده ایجذاد شذهر 

اا بوده است و مدل اا  ارا ه شده از سو  گرواها  مشاور بذرا  احذداث نمونذه بذردار  از مذدل اذا  

است  متأسفانه در ایران بیشتر اقشار کم درآمد تمای  دارند در این  1132خارجی است مانند طر  مدرنیاتی 

شهراا ساکن شوند و در ایران عمأل شهراا منانی برا  پایین ترین طبقا  اجتماع که قادر به تأمین ماذنن 



 

 

 

از و ازینه باال  زندگی نبوده اند تبدی  شده است؛ در این صور  شهر اا نتواناته اند الگویی کامأل پایدار 

شهر پایدار ارا ه کنند و مروج فرانگ شهرنشینی خود انگیخته ااتند و احتمال ایننذه در آینذده   نزدیذک 

این شهر اا به منانی برا  تجمع گتواا  شهر  تبدی  شوند تقویت می شودا و شهر  کذه بذرا  پذاالیش 

سیاذتمیا محذیط اناذانی  با نگرشبحران اا ایجاد شده استا خود به بحرانی در درون بحران تبدی  شود  

مجموعه است از فعالیت اا  اناانی )چون کارا خریدا تفریحا و     ( که در فضا و در زمان وقوع می یابنذد 

و در چارچوب کالبد  )متشن  از ساختمان ااا فضااا  بازا زمین اا  کشاورز ا و سایر فضااا  جر  و 

ا انرژ  و اطالعا  توسط مجرااا  ارتباطی )چذون راها تعدی  یافته( قرار گرفته و توسط جریان اناانا کاال

در نهایت باید گفت امروزه توجه به شهر اا  کوچذکا بذه .رودخانها لوله و    ( به یندیگر مرتبط می شوند

ویژه میانه و برنامه ریز  اا  بلند مد  و رااناراا  بنیاد  در توسعه این گونه شذهراا راه حذ  مناسذبی 

آورداا  ترین دستینی از مهماادافی باشد که شهر اا  جدید از انجام آن عاجز ماندند  برا  تأمین کردن 

اذا  توسذعه شذهر  اسذت  در عمذ ا ریز  سیاتمیا فراام آوردن شرایط مناسب برا  اجرا  طر برنامه

اذا  صور  تئوریک فاصذله زیذاد  دارد  فشذاراا  گروه ریز  بهاا  توسعه شهر  با طر اجرا  طر 

ااا قذوانین محذدود کننذدها عذدم اجتماعی و سیاسی مدافع منابع خا  گروایا تملک زمینا افزایش قیمت

گیر  در سذطو  مختلذف ریز  مالی برا  اجرا  و باألخره ضرور  تیذمیمااا نداشتن برنامهانعطاف طر 

ی شهر  بذا نگذرش ریز  و طراحاا  توسعه شهر  است  برنامهریز  از جمله مشنال  اجرا  طر برنامه

 سیاتمی تا حد  مدیریت اجرایی را در رفع این مشنال  یار  خوااد کرد 

:پیشنهادات-12  

ارا ه می  با توجه به وضعیت تحق  ااداف شهر اا  جدید در ایران پیشنهادا  زیر در جهت بهبود وضعیت

 گردد:

صور  متوازن در سطح ایجاد زیرساخت اا و تجهیزا  شهر )تلفنا پارکا پارکینگ عمومی( به -

 شهراا  جدید به منظور کااش مشنال  شهروندان و بهبود وضعیت و تأ یر آن بر ماندگار  ساکنان 

بهبود سیاتم حم  و نق  عمومی -  

به کارگیر  نماد اا  ملی و فرانگی در شهر اا  جدید در جهت ارتقا  حس تعل  منانی و ایجاد -

 اویت  شهر  بین ساکنان  

   نگرش سیاتمی در فرآیند برنامه ریز  و طراحی شهر  به کارگیر-



 

 

 

رانگی توجه به گروه اا  مختلف اجتماعی و فرانگی در شهر جدید به منظور جلوگیر  از تضاد اا  ف -

 و تنش اا  اجتماعی 

:منابع-12  

  تهرانا انتشارا  فرانگاتان انرا چاپ دوم ا شهر و مدرنیتها(1331)جابر  مقدما مرتضی ااد  

 تهرانا انتشارا  قطرها چاپ اول ا کم توسعه گی اقتیاد  و اجتماعیا (1311)ر یس داناا فریبرز 

 شهر  ریز  برنامه مطالعا  مرکز اولا جلد شهردار ا سبز کتاب

 (ا جامعه شناسیا تهرانا نشر نیا چاپ بیات و سوم 1331)گیدنزا آنتونی

چالش اا و مشنال  شهر اا  جدید و میزان موفقیت  ارزیابی(ا 1331عابدینیا اصغر) -قره خانلوا مهد  

   sidآنها در ایرانا شهر جدید سهندا مجله 

 
اتحلی  سه شهر جدید عالیشهرا سیراف و تجارب ایجاد شهر اا  جدید در ایران  (ا1313)توکلی مهرا اسماعی 

  پارس جنوبی

اقتیاد   –ا درسنامه   آموزشی برنامه ریز  شهر  جدیدا دانشنده علوم اجتماعی 1331نییر ا اسماعی ا 

 دانشگاه پیام نور 

 مقذاال  مجموعذه جدیذدا شذهراا  و شهرسذاز  راابرداذا  توسذعها راابرداا (ا 1311)کمال اطهار ا

 اول  چاپ جدید شهراا  عمران شرکت شهرنشینیا در جدید فرانگی جدیدا شهراا 

 زیبذا انراذا  نشذریه ارجمندنیاا اصغر ترجمه جدیدا شهراا  توسعه برا  فیزینی ریز برنامه (ا 1353)پ  مالیس

  112 شماره تهرانا دانشگاه

 (http://tmu-g87.blogfa.com/post-49.aspxوبالگ جغرافیا برا  امه)( 1311)عیاراسحر

  چاپ دام ا تهرانا انتشاا  علم و صنعت برنامه ریز  شهر مه ا  بر مبانی ا مقد(1332) شیعها اسماعی 

 ا جغرافیا  شهر ا بخش دوما انتشارا  دانشگاه ادبیا  و علوم اناانی تبریز (1352)شنوایا حاین

 سیر تحول شهرنشینیا جزوه درسی دوره   دکتراا دانشنده انر اار زیباا دانشگاه تهران (ا 1312)حبیبیا محان

ا بررسی ضرور  ایجاد شذهراا  1312سید فاطمیا سید مجیدا  -پور محمد ا محمد رضا -کریم حاین زاده دلبرا

ا 33ا شذماره 11پژواشی جغرافیا و برنامذه ریذز  دانشذگاه تبریذزا سذال  -جدید در نظام شهر  ایرانا نشریه علمی

  1312زماتان 

 چاپ اولا پاییز(ا راابرد اا  مدیریتا انتشارا  فن و انرا 1336رحمان سرشتا حاین )

 تهرانا انتشارا  سمت  اایران شهر  ریز  برنامه فرایند (ا1332) پروانه حاینی شاه و تقی محمد رانمایی

 چذاپ قذما علمیذه حذوزه اسالمیا تبلیغا  دفتر انتشارا  مرکز «اناانی منابع مدیریت»(ا 1311) حان متینا زارعی

 .23   اولا



 

 

 

 برنامه ریز  شهراا  جدیدا چاپ دوما انتشارا  سمت  (1311)زیار ا کرامت اهلل

 اسالمی ارشاد و فرانگ وزار  انتشارا  و سازمان چاپ جدیدا شهراا  ریز  برنامه (1332) اهلل کرامت زیار ا

 برنامذه و پذردازش شذرکت انتشذار : تهران مرتضاییا فرااد ترجمه شهر ا فضا  طراحی( 1311 )علی پورا مدنی

 شهر  ریز 

 تفریحذی فرانگذیا سذازمان اصذفهانا ا«اسالمی تفنر پرتو در شهر اویت و زیبایی ادراک» ا(1331) محمدا زادهانقی

 اصفهان شهردار 

 اا  اقمار ا بی تاوزار  مانن و شهرساز ا طر  شهرک

ا تحلی  دوره اا  دوم و سوم برنامه ریز  شهر  و مقدمه ا  به طر  (1313 )محمود ا سعید –محمود ا عادل 

 راابرد   –سیاتمی 

 ( خبرنامه شورا  عالی شهر ساز  ومعمار  ایران شماره پنجم   زماتان1311وزار  مانن و شهرساز )

آباد ا سال ا نگاای به ااداف و عملنرد سنونتگاای شهراا  جدید در جهانا مجله (1313) زیار ا کرامت اهلل

  21اشتما شماره 

( شهرساز  معاصر در نخاتین سرچشمه اا تا منشور آتنا ترجمه الدن اعتضاد ا 1313واتاافا اوستروفانی )
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